محكمة الزاوية االبتدائية ،الدائرة المدنية الكلية الرابعة
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دعوى تعويض عن جريمة إضراب
(عدم االتخصاص

وعع ص)

[إضرإب عن إلعمل – جريمة – جنحة في كل إلظروف – إلتعويض عن إلضرر إلناشئ عنه –
إختصاص إستثنائي للمحكمة إلجزئية]
[القاعدة]

ً
إستنادإ إلى ما نسبه إلى إلمدعى عليه من
[حيث إن إلمدعي يقيم دعوإه بالمطالبة بالتعويض
خطا بامتناعه عن تنفيذ قرإر وزإرة إلتعليم بتحديد موعد بدء إلعام إلدرإسي ،وفي إن تخاذله عن
إصدإر إمر بفتح إلمدإرس هو في إلحقيقة قر ٌإر منه بغلقها .بل إنه يقول إن سلوكه هذإ يكشف عن
مشارك ته في إلضرإب .وحيث إن هذإ إلدعاءإت ،إن صحت ،تنطوي على جرإئم جنائية منسوبة إلى
إلمدعى عليه بصفة إلفاعل إو إلشريك .هذه إلجرإئم هي تلك إلمنصوص عليها بالموإد )1(237 :و238
و 239من قانون إلعقوبات ،وإلمادة  10من إلقانون  65لسنة  2012في شان تنظيم حق إلتظاهر
كل
إلسلمي ،وإلمادتين ً 11و 121من قانون عالقات إلعمل  12لسنة  .2010وحيث إنها جميعها ،في ِّ
تشكل جنحا .لذلك ،فالتكييف إلقانوني إلصحيح للدعوى هو إنها دعوى تعويض عن ضرر
ظروفهاِّ ،
ناشئ عن إرتكاب جنحة ،وهو ما يخرج عن إختصاص إلمحكمة إلبتدإئية].
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ِ
ِِ
ِ
ص ْحبِ ِه.
الرِحْ ِمَ ،و َّ
الر ْْحَـٰ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِـه َّ
الاالة َو َّ
ب ال َك ِرِْي َو َعلَى آله َو َ
الس َالم َعلَى َرسعله مَ َّمد النَّ ِِ

ابجللسة املنعقدة علنص يف 4 :شعبصن 1442هـ .املعافق2021-3-17 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2019-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
 ،...بافصه انئبص عن أوالده... :؛ ...؛ ...؛ ....
المدعى عليه:
 ،...معظف ،مق م مبدينة الزاوية ،جدائم.

ملخص الدعوى
اتخصام املدعي بافصه املدعى عل ه باح فة أعلنهص وفق القصوعن .شرح الدععى مبص فحعاه أن
أوالده املذكعرين تالم ذ مبرحلة الصعل م األسصسي واملصعسط مبدرسة الزاوية اجلنعب ة .قررت وزارة الصعل م
يعمي  13و 20من شهر أكصعبر بداية للعصم الدراسي  .2020-2019تعجه الصالم ذ إىل املدرسة
يف املععد فعجدوهص مغلقة ،وعلمعا الحقص إن السبب هع إضراب غري مدد املدة من طرف املعلمني
والعصملني بقطصع الصعل م طلبص لزايدة رواتبهم .أغلقت املدارس ومنع الصالم ذ من دتخعهلص ،ففصهتم من
العصم الدراسي ،حىت اتريخ رفع الدععى ،شهر .وهي مدة مرشحة للزايدة.
يقعل املدعي :إن املدعى عل ه هع املسؤول عن ذلك .فهع مراقب قطصع الصعل م ابلزاوية .ومع
هذا ،مل يصدتخل ابألمر بفصح املدارس ،خمصلفص ابمصنصعه قرار ِ
ات وزارة الصعل م .وهذا االمصنصع منه يعد قرارا
ضمن ص بغلق املدارس ،وهع مص يعد تخطأ شخا ص منه ال تخطأ مرفق ص .وابلصصيل فهع املسؤول عمص وصج
عنه من ضرر.
وفقص للمدعي ،فإن احلفصظ على سري املرافق العصمة ابوصظصم واطراد اقصضى حتري اإلضراب ف هص
قصوعان .وح ث إن املدعى عل ه رفض قرارات وزارة الرتب ة والصعل م بصحديد معاع د الدراسة ،ومل يصخذ
 2من 5

 2019-...م .ك .الزاوية
القاضي

 77م د

نسخة محررة من الحكم .منشورة على مدونة القاضيwww.dirbal.ly :

من اإلجراءات القصوعو ة مص حيفظ للصالم ذ حقهم يف الصعل م ،بل إوه ختصذل عن الق صم بعاجبصته ،ف كعن
ابلصصيل هع املسؤول عن إغالق املدارس وعمص وشأ عن هذا من أضرار ابلصالم ذ مصدية ومعنعية .أمص
ِ
مؤتخر ملعاع د
األضرار املصدية ،فمبنصهص مص فصهتم من كسب وحلقهم من تخسصرة بسبب ذلك .فهذا ِ
خترجهم ،وقد يفعت عل هم فرصة االلصحصق "جبصمعصت عصمل ة" ترفض قبعل املصأتخرين يف الدراسة .وأمص
املعنعية ،فجمصعهص مص شعر به الصالم ذ من الظلم واألسى ،ح ث صصر بعضهم يبكي حزان عن ض صع
سنة من عمره دون حتا ل علمي.
ينصهي املدعي بافصه إىل طلب إلزام املدعى عل ه أبن يدفع له واف مل عن دينصر جربا
للضررين؛ ومئة ألف دينصر عن كل يعم أتتخري عن فصح املدرسة ،مع إلزامه ابملاصريف واألتعصب.
بدأت احملكمة وظر الدععى جبلسة  .2019-12-11أمصمهص ،حضر املدعي بافصه .وعن
املدعى عل ه ،حضر مصم ه األسصصذ  ....قدم املدعي مسصنداته يف الدععى ،فكصوت:
 اجلدول املرفق بقرار وزير الصعل م  1072لسنة  2019مبعاع د الدراسة ملرحلة الصعل ماألسصسي والثصوعي للعصم الدراسي  .2020-2019حيدد اجلدول يعم  10-13مععدا
لبداية عصم مرحلة الصعل م األسصسي ،و 10-20ملرحلة الصعل م الثصوعي؛
 قرار وزير الصعل م  1128لسنة  2019إبيقصف معظفني عن العمل وإحصلصهم إىلالصحق ق اإلداري ،وذلك إلغالقهم املدارس أمصم الصالم ذ .من بني هؤالء املدعى عل ه
بافصه مراقب الصعل م مبراقبة تعل م الزاوية املركز؛
 تعك ال من ابن املدعي بافصه وشهصدات م الد بنصته تف د صفصه يف متث لهم؛ تعريفصهتم الدراس ة اليت تشهد أبهنم تالم ذ مبرحليت الصعل م األسصسي والثصوعي مبدرسةالزاوية اجلنعب ة للعصم الدراسي .2020-2019
اوصهى املدعي بافصه إىل القعل يف مذكرة قدمهص أبن املدعى عل ه مصضصمن مع املعلمني يف
أتكد بعدم اختصذه اإلجر ِ
إضراهبم عن العمل وإغالق املدراس ،وهع مص َّ
اءات القصوعو ةَ ضدهم .وتخلص
إىل طلب حجز الدععى للحكم.
قدم مصمي املدعى عل ه دفصعص مكصعاب ضمنه هذه الدفعع:
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 عدم قبعل الدععى لرفعهص على غري ذي صفة .فصملدعى عل ه معظف اتبع إىل وزارةالصعل م .وهع ،على حد تعبريه" ،ال ميلك شيء تخصصة وأن مج ع املدارس رفضت اسصقبصل
الطلبة"" ،وهذا الصارف حق مشروع كمص وص عل ه الدسصعر"؛
كل اإلجراءات لالسصعداد للعصم الدراسي ،غري أن مص حال كصن تخصرجص
 اختذ املدعى عل ه َّعن إرادته؛
 القرار  1128املشصر إل ه ال يدين املدعى عل ه .والدل ل أوه أع د إىل عمله.واوصهى الدفصع إىل طلب احلكم له مبقصضى دفععه .وقدم حصفظة مسصندات ضمت:
 قرار وزير الصعل م  1163لسنة  2011بصعديل مععد الدراسة للعصم الدراسي -2019وجعلِه 2019-11-17؛
ْ ،2020
 رسصلة املدعى عل ه بافصه مراقبص للصعل م إىل مدراء مكصتب الصعل م بصنف ذ هذا القرار؛ رسصلة املدعى عل ه إىل وزير الصعل م يف  2019-10-22ابمصنصع مدراء املدارس عنفصح مدارسهم ابتفصق مع املعلمني ،وذلك إىل أن تصحقق "مطصلبهم".
حجزت احملكمة الدععى للحكم جبلسة ال عم ،وهنص قضت ابلعارد ابملنطعق.

األسباب
يسره ومبص يسعءه ل مصحن
كل شيء فأحسن قدره ،وابصلى اإلوسصن مبص ُّ
احلمد هلل الذي ق ِدر َّ
شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة وقد اجصهدت يف تفحص الدععى اسصهدافص للفال ف هص ابحلق
َ
السداد يف قضصئهص بشأهنص .وإوه
والعدل ،تسأل هللا تعصىل الصعف َق يف فهمهص هلص ويف اإلملصم أبحكصمهص ،و َ
كل جعاوبهص.
لقضصء أمضصه بعد مسصع املرافعة الشفعية ،ومطصلعة أوراق الدععى ،وإمعصن يف النظر يف ِِ
وهذه أسبصبه فمنطعقه.
ح ث مت وظر الدععى على النحع املبني مبحضر جلسصهتص .وح ث حضر املدعي بافصه،
وحضر عن املدعي عل ه دفصعه ،فصحلكم إذن حضعري للطرفني عمال ابملصدة  92من قصوعن املرافعصت.
وح ث إن االتخصاص بنظر الدععى مسألة أول ة ،فصحملكمة تسصهل ابلفال ف هص .وح ث إن
املدعي يق م دععاه ابملطصلبة ابلصععيض اسصنصدا إىل مص وسبه إىل املدعى عل ه من تخطأ ابمصنصعه عن
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تنف ذ قرار وزارة الصعل م بصحديد مععد بدء العصم الدراسي ،ويف أن ختصذله عن إصدار أمر بفصح املدارس
هع يف احلق قة قرار منه بغلقهص .بل إوه يقعل إن سلعكه هذا يكشف عن مشصركصه يف اإلضراب.
وح ث إن هذا االدعصءات ،إن صحت ،تنطعي على جرائم جنصئ ة منسعبة إىل املدعى عل ه بافة
الفصعل أو الشريك .هذه اجلرائم هي تلك املناع عل هص ابملعاد )1(237 :و 238و 239من
قصوعن العقعابت ،واملصدة  10من القصوعن  65لسنة  2012يف شأن تنظ م حق الصظصهر السلمي،
واملصدتني  11و 121من قصوعن عالقصت العمل  12لسنة  .2010وح ث إهنص مج عهص تش ِِكل يف
كل ظروفهص جنحص .لذا ،فصلصك ف القصوعين الاح ح للدععى هع أهنص دععى تععيض عن ضرر انشئ
ِِ
عن ارتكصب جنحة.
وح ث إن املصدة  )4(43من قصوعن املرافعصت تقضي ابتخصاص احملكمة اجلزئ ة ابحلكم
ابصدائ ص ،مهمص تكن ق مة الدععى ،يف دعصوى الصععيض عن الضرر النصشئ عن ارتكصب جنحة أو
خمصلفة ممص يدتخل يف االتخصاص اجلنصئي للمحكمة وفسهص .وهع اتخصاص اسصثنصئي مصعلق ابلنظصم
العصم ال حتل خمصلفصه وفق مص اسصقر عل ه قضصء احملكمة العل ص يف الكثري من أحكصمهص اليت منهص ذاك
الاصدر يف الطعن املدين 28/56ق .وح ث إن املدعي أقصم دععاه املصثلة أمصم هذه احملكمة ،فإوه
يكعن قد أقصمهص أمصم مكمة غري خمصاة وعع ص .وح ث إن املصدة  76من قصوعن املرافعصت تقضي أبوه
إذا مص رفع إىل احملكمة مص ل س من اتخصاصصهص النععي من ح ث املعضعع ،حكمت من تلقصء وفسهص
بعدم االتخصاص يف أي حصل كصوت ف ه الدععى .لذلك كله ،فإن احملكمة تقضي بعدم االتخصاص
وفق العارد ابملنطعق.
وح ث إوه عن املاصريف ،ف صحملهص املدعي بافصه ،تخصسر الدععى ،تطب قص لناي املصدتني
 281و 282من قصوعن املرافعصت.

الحكم
حكمت احملكمة حضعراي بعدم اتخصاصصهص وعع ص بنظر الدععى ،وإبلزام رافعهص ابملاصريف.

[انتهى منطوق الحكم]

القاضي

الكاتب
أ
ُاودعت السباب في2021-3-17 :م بعد النطق بالحكم
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